
KONYHABÚTOR FELSŐK 
ELEMJEGYZÉKE

                              
                         

 

  

1ajtós felső szekrény
33,4 magas

oldalra nyílós ajtóval

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
35 30

Szélességi 
méretek

30
40
45

Elemazonosító

1-F/1
1-F/2
1-F/3

  

1ajtós felső szekrény
35,8 magas

oldalra nyílós ajtóval

jobbos
balos

 
Korpusz:  magas        mély

                       36              30 

Szélességi 
méretek

30
40
45

Elemazonosító

1-F/4 *
1-F/5 *

        1-F/6

  

1ajtós felső szekrény
33,4 magas

felnyílós ajtóval

Korpusz:  magas        mély
                       35               30

Szélességi 
méretek

30
40
45
60

Elemazonosító

1-F/7
1-F/8
1-F/9

         1-F/10

  

1ajtós felső szekrény
35,8 magas

felnyílós ajtóval

Korpusz:  magas        mély
36      30

Szélességi 
méretek

30
40
45
60

Elemazonosító

1-F/11 *
1-F/12 *

       1-F/13
       1-F/14
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2ajtós felső szekrény
33,4 magas

oldalra nyílós ajtóval

Korpusz: magas        mély
30

Szélességi 
méretek

60
80
90

Elemazonosító

1-F/15
1-F/16
1-F/17

  

2ajtós felső szekrény
35,8 magas

oldalra nyílós ajtóval

Korpusz: magas        mély
                  36              30

Szélességi 
méretek

60
80
90

Elemazonosító

1-F/18 *
       1-F/19 *
       1-F/20

  

1ajtós felső szekrény
59 magas

felnyílós ajtóval
1 polcos

Korpusz: magas        mély
                       60,2           30

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/21

  

 1ajtós felső szekrény
59 magas zárt oldalra

nyílós ajtóval

 1 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
                      60,2            30

Szélességi 
méretek
30
40
45
60

Elemazonosító

1-F/22
1-F/23
1-F/24
1-F/25
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1ajtós felső szekrény
71,8 magas zárt

oldalra nyílós ajtóval
                   2 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
                  73              30

Szélességi 
méretek
30
40
45
60

Elemazonosító

1-F/26
1-F/27
1-F/28
1-F/29

  

1ajtós felső szekrény
92,6 magas zárt

oldalra nyílós ajtóval
3 polcos
jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
                        94            30

Szélességi 
mérete

k
30
40
45
60

Elemazonosító

1-F/30
1-F/31
1-F/32
1-F/33

  

2ajtós felső szekrény
59 magas zárt

oldalra nyílós ajtóval
 1 polcos

Korpusz: magas        mély
                 60,2           30 

Szélességi 
méretek
60
80
90

Elemazonosító

1-F/34
1-F/35
1-F/36

  

2ajtós felső szekrény
71,8 magas zárt

oldalra nyílós ajtóval
 2 polcos

Korpusz: magas        mély
                  73            30 

Szélességi 
méretek
60
80
90

Elemazonosító

1-F/37
1-F/38
1-F/39
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2ajtós felső szekrény
92,6 magas zárt

oldalra nyílós ajtóval
3 polcos

Korpusz: magas        mély
                  94            30 

Szélességi 
méretek
60
80
90

Elemazonosító

1-F/40
1-F/41
1-F/42

  

 1ajtós felső szekrény
59 magas üveges

oldalra nyílós ajtóval
 1 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
                      60,2            30 

Szélességi 
méretek

40
45

Elemazonosító

1-F/43
1-F/44

  

1ajtós felső szekrény
71,8 magas üveges

oldalra nyílós ajtóval

2 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
73 30 

Szélességi 
méretek

40
45

Elemazonosító

1-F/45
1-F/46

  

1ajtós felső szekrény
92,6 magas üveges

oldalra nyílós ajtóval

2 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
94 30    

  

Szélességi 
méretek

40
45

Elemazonosító

1-F/47
1-F/48
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2ajtós felső szekrény
59 magas üveges

oldalra nyílós ajtóval

 1 polcos
                 
      

Korpusz: magas        mély
                 60,2           30      

                                        

Szélességi 
méretek

80
90

Elemazonosító

1-F/50
1-F/51

  

2ajtós felső szekrény
71,8 magas üveges

oldalra nyílós ajtóval

 2 polcos
       

                
Korpusz: magas        mély

                  73             30 

Szélességi 
méretek

80
90

Elemazonosító

1-F/53
1-F/54

  

2ajtós felső szekrény
92,6 magas üveges

oldalra nyílós ajtóval

 3 polcos
                       

Korpusz: magas        mély
94 30 

                                             

Szélességi 
méretek

80
90

Elemazonosító

1-F/56
1-F/57

  

 1ajtós felső szekrény
33,4 magas félig zárt  

felnyílós ajtóval

Korpusz: magas        mély
                       60,2           30

Szélességi 
méretek
30
40
45
60

Elemazonosító

1-F/163
1-F/164
1-F/165
1-F/166
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 1ajtós felső szekrény
35,8 magas félig zárt  

felnyílós ajtóval

                      
                    

Korpusz: magas        mély
73  30

Szélességi 
méretek
30
40
45
60

Elemazonosító

1-F/167 *
1-F/168 *

      1-F/169
      1-F/170

  

 1ajtós felső szekrény
35,8 magas félig zárt  oldalra

nyílós ajtóval
 

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
94 30

Szélességi 
méretek
30
40
45
60

Elemazonosító

1-F/171 *
1-F/172 *

      1-F/173
      1-F/174

  

 2ajtós felső szekrény
33,4 magas félig zárt  oldalra

nyílós ajtóval

 
         

Korpusz: magas        mély
                      60,2            30

Szélességi 
méretek
60
80
90

Elemazonosító

1-F/175
1-F/176
1-F/177

  

 2ajtós felső szekrény
35,8 magas félig zárt  oldalra

nyílós ajtóval

 
          

Korpusz: magas        mély
73  30

Szélességi 
méretek
60
80
90

Elemazonosító

1-F/179 *
1-F/180 *

      1-F/181
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 2ajtós felső szekrény
35,8 magas félig zárt  oldalra

nyílós ajtóval

1 polcos
 

                      
Korpusz: magas        mély

94              30

Szélességi 
méretek
60
80
90

Elemazonosító

1-F/183 *
1-F/184 *

      1-F/185

  

Sarokfeslő 60x60 zárt
59 magas

oldalra nyílós ajtóval

jobbos
balos

1 polcos

Korpusz: magas        mély
                  60,2           60 

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/59

  

Sarokfeslő 60x60 zárt
71,8 magas

oldalra nyílós ajtóval

jobbos
balos

2 polcos

Korpusz: magas        mély
                 73              60 

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/60

  

Sarokfeslő 60x60 zárt
91,8 magas

oldalra nyílós ajtóval

jobbos
balos

3 polcos

Korpusz: magas        mély
                  94             60 

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/61
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Sarokfeslő 60x60 üveges
59 magas

oldalra nyílós ajtóval

jobbos
balos

1 üveg polcos

Korpusz: magas        mély
                  60,2           60 

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/148

  

Sarokfeslő 60x60 üveges
71,8 magas

oldalra nyílós ajtóval

jobbos
balos

2 üveg polcos

Korpusz: magas        mély
                  73             60 

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/149

  

Sarokfeslő 60x60 üveges
91,8 magas

oldalra nyílós ajtóval

jobbos
balos

3 üveg polcos

Korpusz: magas        mély
                  94           60 

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/150

  

Nyitott felső
1 db fűszerfiókkal

60 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
           60,2          30   

 

Szélességi 
méretek

15

  Elemazonosító

1-F/136 *

22



  

Nyitott felső
1 db fűszerfiókkal

73 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
73    30  

 

Szélességi 
méretek
   15

  Elemazonosító
1-F/137 *

  

Nyitott felső
1 db fűszerfiókkal

94 magas

2 polcos

Korpusz: magas        mély
94 30  

Szélességi 
méretek

        15

  Elemazonosító
1-F/138 *

  

Nyitott felső
2 db fűszerfiókkal

60 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
                        60,2          30  

Szélességi 
méretek

15

Elemazonosító

1-F/116 *

  

Nyitott felső
2 db fűszerfiókkal

73 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
73 30   

Szélességi 
méretek

15

Elemazonosító

1-F/117 *

23



  

Nyitott felső
2 db fűszerfiókkal

94 magas

2 polcos

Korpusz: magas        mély
94 30   

Szélességi 
méretek

15

Elemazonosító

1-F/118 *

  

Nyitott felső
2 db fűszerfiókkal

60 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
                        60,2          30 

Szélességi 
méretek

30

Elemazonosító

1-F/119 *

  

Nyitott felső
2 db fűszerfiókkal

73 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
73 30  

Szélességi 
méretek

30

Elemazonosító

1-F/120 *

  

Nyitott felső
2 db fűszerfiókkal

94 magas

2 polcos

Korpusz: magas        mély
94 30     

Szélességi 
méretek

30

Elemazonosító

1-F/121 *
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Nyitott felső
4 db fűszerfiókkal

60 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
                      60,2           30 

Szélességi 
méretek

30

Elemazonosító

1-F/122 *

  

Nyitott felső
4 db fűszerfiókkal

73 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
73 30 

Szélességi 
méretek

30

Elemazonosító

1-F/123 *

  

Nyitott felső
4 db fűszerfiókkal

94 magas

2 polcos

Korpusz: magas        mély
94 30  

Szélességi 
méretek

30

Elemazonosító

1-F/124 *

  

Nyitott felső
3 db fűszerfiókkal

60 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
                       60,2          30

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/151 *
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Nyitott felső
3 db fűszerfiókkal

73 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
73   30  

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/125 *

  

Nyitott felső
3 db fűszerfiókkal

94 magas

2 polcos

Korpusz: magas        mély
94   30  

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/126 *

  

Nyitott felső
6 db fűszerfiókkal

60 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
                       60,2          30   

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/127 *

  

Nyitott felső
6 db fűszerfiókkal

73 magas

1 polcos

Korpusz: magas        mély
73 30   

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/128 *
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Nyitott felső
6 db fűszerfiókkal

94 magas

2 polcos

Korpusz: magas        mély
94    30 

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/129 *

  

Zárt felső
3 db fűszerfiókkal

73 magas

1 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
73    30 

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/130 *

  

Nyitott felső
6 db fűszerfiókkal

85 magas

1 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
                        85             30  

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/131 *

  

Zárt felső
3 db fűszerfiókkal

106 magas

3 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
106 30 
107   

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/132*
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Üveges felső
3 db fűszerfiókkal

73 magas

1 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
73  30   

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/133 *

  

Üveges felső
3 db fűszerfiókkal

85 magas

2 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
                       85              30

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/134 *

  

Üveges felső
3 db fűszerfiókkal

106 magas

3 polcos

jobbos
balos

Korpusz: magas        mély
                       106            30

Szélességi 
méretek

45

Elemazonosító

1-F/135 *

  

1ajtós felső szekrény
35,8 magas félig zárt

felnyílós ajtóval
2 db fűszerfiókkal 

                     
Korpusz: magas        mély

73 30

Szélességi 
méretek
30

Elemazonosító

1-F/156 *
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1ajtós felső szekrény
35,8 magas félig zárt

felnyílós ajtóval
3 db fűszerfiókkal

 
                      

Korpusz: magas        mély
73 30

Szélességi 
méretek
45

Elemazonosító

1-F/178 *

  

1ajtós felső szekrény
35,8 magas félig zárt

felnyílós ajtóval
4 db fűszerfiókkal

 
                      

Korpusz: magas        mély
73 30

Szélességi 
méretek
60

Elemazonosító

1-F/182 *

  

1ajtós felső szekrény
59 magas félig zárt

felnyílós ajtóval
2 db fűszerfiókkal 

                     
Korpusz: magas        mély

94 30

Szélességi 
méretek
30

Elemazonosító

1-F/186 *

  

  

1ajtós felső szekrény
59 magas félig zárt

felnyílós ajtóval
3 db fűszerfiókkal

 
                      

Korpusz: magas        mély
94 30

Szélességi 
méretek
45

Elemazonosító

1-F/199 *

29



  

1ajtós felső szekrény
59 magas félig zárt

felnyílós ajtóval
4 db fűszerfiókkal

 
                      

Korpusz: magas        mély
94 30

Szélességi 
méretek
60

Elemazonosító

1-F/200 *

  

1ajtós felső szekrény
59 magas félig üveges
oldalra nyílós ajtóval

3 db fűszerfiókkal

jobbos
balos 

                      
Korpusz: magas        mély

94 30

Szélességi 
méretek
45

Elemazonosító

1-F/201 *

  

1ajtós felső szekrény
33,4 magas

felnyílós ajtóval
páraelszívó készülékhez

Korpusz:  magas        mély
                      35,5            30

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/187

  

1ajtós felső szekrény
59 magas

felnyílós ajtóval
páraelszívó készülékhez

Korpusz: magas        mély
                       60,7          30

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/189
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2ajtós felső szekrény
59 magas

oldalra ajtóval
páraelszívó készülékhez

Korpusz: magas        mély
                       60,7           30

Szélességi 
méretek

60

Elemazonosító

1-F/198

  

2ajtós felső szekrény
71,8 magas zárt

oldalra nyílós ajtóval 
páraelszívó készülékhez

Korpusz: magas        mély
                  73            30 

Szélességi 
méretek
60

Elemazonosító

1-F/190

 

 

Zárt edénycsepegtetős felső

Korpusz: magas        mély
60 30

Szélességi 
méretek
60 
80 
90 

Elemazonosító

1-F/202
1-F/203
1-F/204

  

Zárt edénycsepegtetős felső

Korpusz: magas        mély
73              30

Szélességi 
méretek
60 
80 
90 

Elemazonosító

1-F/227
1-F/229
1-F/231
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Zárt edénycsepegtetős felső

Korpusz: magas        mély
                  94               30

Szélességi 
méretek
60
80 
90 

Elemazonosító

1-F/228
1-F/230
1-F/232
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